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 الملخص
ُفيُالقانونُاإلداريُلإلتحادُاألوروبي،ُحيثُيُ  عتبرُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُابتكاراُجديدا
ثمُتّمُلُبدايًةُكمبدأُأقرتهُالمحاكمُاألوروبيةُفيُمواجهةُالّسلطاتُاإلدارّيةُفيُاإلتحاد،ُتشكُّ

.ُوعلىُمنه41ُللحقوقُاألساسيةُفيُالمادةُُالميثاقُاألوروبيالّنصُعليهُكحٍقُأساسيُفيُ
يمكنُتحديدُمضمونُُمفهوٌمُحديثُولمُيكتملُبعد،ُإالُأنهُةالرغمُمنُأنُمفهومُاإلدارةُالجّيد

مبادئُالشفافيةُوالمشروعيةُفيُالعالقةُبُالمتعّلقةمنُالضماناتُُملةجُ ُمنُخاللُاُالحقهذ
ُ ُالمواطن ُُوبين ُالقانون، ُدولة ُمبدأ ُمن ُيعّزز ُالذي ُبالشكل ُتحقيقواإلدارة ُفي دولةُُيساهم

ُ.الرفاهيةُفيُمنظورهاُاإلداري
ُ: الكلمات المفتاحية ُاألساسية، ُالحقوق ُالجّيدة، ُاإلدارة ُللحقوقُالميثاق األوروبي

 مبدأُالمشروعية،ُمبدأُالشفافية.ُ،األساسية

Abstract :  

The right on good administration is a new innovation in the 

administrative law of the European Community; it was adopted as a 

principle by the European courts. It was integrated then as a right on 

the European charter of fundamental rights in the article 41. Despite 

that the notion of good administration is modern and not formulated 

yet, this right can be defined by a sort of guarantees such principles of 

transparency and legitimacy in the relation between citizen and 

administration in the way that promotes the principle of legality and 

achieves the welfare state in its administrative perspective. 

Key words: good administration, fundamental rights, European charter of 
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fundamental rights, legality, transparency. 

 :مقدمة
شهدتُالفترةُمنُنهايةُالثمانيناتُوبدايةُالتسعيناتُتحوالتُعميقةُفيُوظيفةُالدولةُ

ُ،فاهيةودولةُالرُُّ،مفاهيمُجديدةُكالحكمُالراشدُوذلكُببروزُالحديثةُوعالقتهاُمعُالمواطنين
ُحقوقُوحرياتُاإلنسان ُوبين ُالمفاهيم ُهذه ُبين ُالّربط ُوتم ُالديمقراطيُوغيرها، ُوالتحول
بحيثُأصبحتُهذهُالمفاهيمُمؤشراُعلىُحالةُالحقوقُوالحرياتُومدىُتقّدمهاُفيُمنظومةُ

ُ.ما
ُاإلداري ُالمجال ُُيعتبر ُأهم ُالأحد ُفيهمجاالت ُتعّززت ُاألساسيةُاالتي ُ،الحقوق

ُالتيُتشّكلُمنُالحقوقُ"اإلدارية"ُجديدٍُُاطُاألكاديميةُعنُجيلٍُأصبحُالحديثُفيُاألوسُو
ُالقرار ُاتخاذ ُفي ُالجمهور ُومشاركة ُوالمساءلة ُالشفافية ُمدىُُمبادئ ُمؤشراتُعلى كّلها

واحترامُالحقوقُوالحرياتُالفرديةُُ،رفعُجودةُالخدمةُالعامةُمنُجهةُبهدف،ُوذلكُتكريسها
ُثانية،ُبحيثُيمكنُأنُتتحققُفيُفيُمواجهةُامتيازاتُالّسلطةُالعامةُال متزايدةُمنُجهٍة
ُالنهايةُمنظومةُمتكاملةُلإلدارةُالجّيدة.

ُاألوروبي،ُ ُلإلتحاد ُالقانونية ُالمنظومة ُفي ُوازدهر ُالجّيدة ُاإلدارة ُمفهوم ُتبلور وقد
ُعملُ ُتحكم ُالتي ُاألساسية ُالمبادئ ُمن ُكمبدأ ُاألوروبية ُالمحاكم ُأنُصاغته ُبعد وذلك

ُليصيرُبعدُونشاطُمؤسساتُاإل ُالجّيدة ُاإلدارة ُوارتقىُمبدأ ُمعُاألفراد، ُفيُعالقتها تحاد
ُمنُحقوقُالمواطنُالتيُنصُعليهاُالميثاقُاألوروبيُللحقوقُاألساسية ُأساسيًا ُذلكُحقًا

ديسمبرُعامُُفيُالموقعةُبموجبُمعاهدةُليشبونةوأصبحُنافذا2000ُُفيُديسمبرُُالّصادر
ُ.2009ودخلتُحّيزُالنفاذُفيُاألولُمنُديسمبرُعام2007ُُ
ذاُكانُو نُفيُالقانونُويعّبرُعنُمفهومُيمكنُضبطه،ُإالُأُاًُمصطلحُاإلدارةُشائعُا 

"ُ ُلصفة ُبالنسبة ُكذلك ُليس ُحتىُاألمر ُأو ُكمفهوم ُعادًة ُتداولها ُيشيع ُال ُالتي الجّيدة"
ُ ُالقانونية، ُالعلوم ُفي ُفإنكمصطلح ُاُازدهارُولذلك ُاإلدارة ُفيُلجّيدة ُاستعمالها وتداول

ُي ُلها ُمحّدد ُغيابُأيُتعريفُقانوني ُاألوروبيُرغم ُاالتحاد ُإشكاالُمختلفُوثائق طرح
ُ ُالتيُأساسيًا ُوالعناصر ُالحقُوطبيعته ُهذا ُفيُمفهوم ُويتمثل ُالبحثُتحليله ُهذا يحاول
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ُب ُتسمح ُأن ُصياغتيمكن ُُكحقُهإمكانية ُالقانونية ُالناحية ُتجعلهُهضماناتُلهمن ُالتي
ُأساسًاُللمطالبةُالقانونية.أنُيكونُُصالحاًُ

منُالحقوقُُوالُشكُأنُالموضوعُالمتعّلقُباإلدارةُالجّيدةُوتتبعُسياقُصياغتهاُكحقٍُ
ُُةاألساسيُّ ُعلى ُاألوروبي ُالميثاق ُالمستويينفي ُعلى ُاألهمية ُمن ُكبير الّنظريُُقدٍر

كاليةُالتعاملُمعُالمبادئُوالعمليُفيُآنُواحد،ُفعلىُالمستوىُالّنظريُيبرزُهذاُالبحثُإش
ُإدراجها ُوالتيُتطرحُبالنتيجةُصعوبة ُالتيُليسُمضمونُمحّدد ُالقانونية نظامُُفيُوالقيم

ُ ُمحّددة ُقواعده ُتكون ُمعياري ُمجالُتمامًا ُوفي ُالقانونية، ُخصائصُالقاعدة ُتتطلّبه كما
ُفيُتوفيرُبعضُ ُحاسمًا ُفإنُالقضاءُاألوروبيُلعبُدورا ُتحديدا ُالجّيدة العناصرُاإلدارة

ُالمبدأ ُهذا ُعلىُصياغُوساعدتُالتيُساهمتُعلىُتوضيحُمضمون ُبعد كحقُُتهفيما
ُأساسي.

ُفيُ ُواسع ُمبدأ ُمجّرد ُمن ُوتحولها ُالجّيدة ُاإلدارة ُفي ُالبحث ُفإن ُثانية ُجهٍة من
مضمونهُإلىُحقُمحّددُمنُالحقوقُاألساسيةُسيساهمُعلميًاُفيُإحاطةُالّسلطةُاإلداريةُ
ُالحقُفيُ ُدسترة ُمعُالجمهور،ُويجعلُمنُالممكنُأنُتتم ُأكثرُفعاليةُفيُتعاملها بقيود

ُ.يمكنُتعريفهُبواسطةُضماناتهضمونُهذاُالحقُاإلدارةُالجّيدةُطالماُأنُم
ُسبقُفإنُ ُعلىُما ُتأسيسًا منُالبحثُيهدفُإلىُفحصُاآللياتُالتيُاستطاعُهذا

ُالجّيدةُرغمُمرونتهُواتساعُُخاللها الميثاقُاألوروبيُللحقوقُاألساسيةُنقلُمفهومُاإلدارة
ضماناتهُلهُيةُصياغتهُفيُشكٍلُحقُمنُالحقوقُاألساسُومضمونهُإلىُالحقلُالقانونيُ

ُالتيُيمكنُبسببُطبيعتهاُوارتباطهاُباإلجراءاتُاإلداريةُتفعيلُدورهاُعمليًا.ُ
ُفيُمراحلُتبلورُهذاُ ُالجّيدةُمنُخاللُالبحثُبدايًة سنتناولُإذنُالحقُفيُاإلدارة

األوروبيُالتيُكّرسهاُالقضاءُإلىُحٍقُُالمفهومُوتحولهُمنُمبدأُمنُمبادئُقانونُاإلتحاد
منُالحقوقُاألساسيةُالتيُتمُالنصُفيُالميثاقُاألوروبيُللحقوقُاألساسيةُللمواطن،ُعلىُ
ُالضماناتُالتيُيمكنُأنُ ُمنُمجموعة ُالحقُانطالقا ُذلكُمضمونُهذا أنُنفحصُبعد

األساسيةُُأنُيندمجُهذاُالحقُضمنُالحقوقبوالتيُتسمحُُتشّكلُمؤشراُعلىُمدىُتكريسه
ُ.ُذاتُالقيمةُالدستورية

ُ
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 : اإلدارة الجيدة من مبدأ إلى حق المبحث األول
وذلكُألجلُضبطهُمسكُالمفهومُالقانونيُلإلدارةُالجيدةُمحاولةُُبدايةًُُمنُالضروري

بمعاييرُقانونيةُمحّددةُتسمحُبتحويلهُمنُمجّردُقيمةُإلىُمبدأُقانونيُمعّرفُيمكنُتحديدُ
ُفيُشكلُقواعدُقانونيةُملزمةُفيُمجموعهاُلمختلفُالّسلطاتُاإلدارية.ُعناصرهُومتطلباته

ُالتيُ ُعنه ُالحقوقُالمتفرعة ُمن ُالعديد ُيضم ُكمبدأ ُبدايًة ُالجّيدة ُاإلدارة برزُمفهوم
ُذاتُ ُتحمل ُالجّيدة ُوظلتُاإلدارة ُمضمونها، ُتحّدد ُأن ُدون ُاألوروبية ُالمحاكم صاغتها

ُالتيُنصُعليهاُُوالمتطورُالمضمونُالواسع ُإلىُحقُمنُالحقوقُاألساسية ُتحولها رغم
ُالميثاقُاألوروبيُللحقوق.

 مظلة " -اإلدارة الجّيدة " كمبدأالمطلب األول: 
،ُوربماُيمكنُامتطوُرحديثًاُُوُمفهوماًُمفهومُاإلدارةُالجّيدةُفيُالنظامُالقانونيُالُيزالُ

ُ ُكمفهوم ُأكثر ُالُ"إطار"فهمه ُمبدأ ُقاعدة ُالتيُعّيةُوشُرمعلى ُاإلجرائّية ُالعدالة ُومبادئ ،
ترسمُمعُبعضهاُفئةُمنُالحقوق،ُوالقواعد،ُوالمبادئُالتيُتوجهُاإلجراءاتُاإلداريةُبهدفُ

معةُالنشاطُاإلداريُبوجٍهُضمانُعدالةُإجرائّية،ُوخضوعُاإلدارةُالعامةُللقانون،ُوحسنُسُ 
ُ.1عام

ُإلىُعددٍُُيحيلّددُبقدرُماُبذلكُفإنُمصطلحُاإلدارةُالجّيدةُليسُتعبيراُعنُمعنىُمح
ُوعالقته ُاإلدارة ُعمل ُالتيُتحكم ُالمبادئُوالعناصر ُالمشروعيةُُاكبيرُمن ُكمبدأ باألفراد

ُوصفُ ُلكن ُوغيرها، ُاإلدارية ُالقرارات ُرجعية ُعدم ُومبدأ ُاإلدارة، ُحياد ُومبدأ اإلدارية،
الخدمةُاإلداريةُيشيرُإلىُحالةُمنُالثقةُوالرضاُالعامُعنُالذيُيطلقُعلىُاإلدارةُالجّيدةُ

ُالتيُوصلتُإلىُمستوىُتوقعاتُالجمهور.
ُالجمهور ُالُيمكنُأنُتكونلكنُ"ثقة ُمضمونُُلوحدهاُ" ُلتحديد ُكافيًا إلدارةُامعيارا

ُجودةُ ُفيُتقييم ُاألفراد ُومعايير ُثابت، ُإنسانيُمتغيرُوغير ُهيُشعور ُالثقة ُإن الجّيدة،
ُ ُبالشكل ُدائمًا ُموضوعية ُتكون ُال ُقد ُالعامة ُعناصرُالخدمة ُإلى ُبتحويلها ُيسمح الذي

ُتضبطُهذاُالمفهوم.
                                                           

(1)-Herwig C.H. Hofmann, C. Mihaescu, the Relation between the Charter's Fundamental 

Rights and the Unwritten General Principles of EU Law: Good Administration as the 

Test Case, European Constitutional Law Review: 9, 2013, pp 73-101, p84. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ECL
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ُُ ُومالمحُولذلك ُمحّددة ُغير ُداللة ُتحمل ُالجّيدة ُاإلدارة ُأن ُعلى ُالباحثون يجمع
ُ.2متغيرة،ُوقيمةُقانونيةُغيرُأكيدة

إنُهذاُالمفهومُمفهومُمعّقد،ُومتحول،ُلكنهُيتعّلقُبوصفُنموذجُإلدارةُتهدفُإلىُُ
يضمنُالمساواة،ُوبفعالّية،ُمنُخاللُاحترامُحقوقُومصالحُُإشباعُالحاجةُالعامةُبشكلٍُ

األفرادُالذينُتستهدفهمُبخدماتها،ُوتكونُهذهُاإلدارةُفيُخدمةُالمجموعةُبطريقةُتجعلهاُ
ُ.3تكسبُالقبولُوالثقةُفيُنشاطهاُاإلداري

ُةُفيُالقضاء،ُوغالبًاُماُيتمكقاعدةُمستقلُُّاإلدارةُالجّيدةُغيابإلىُوقدُأشارُالفقهاءُ
ُربط ُلتوضيحهها ُوواجبات ُحقوق ُأو ُأخرى ُبمبادئ ُهذا4ُكمبدأ ُويخل صُالبعضُفي ،

نُكانتُمبدأُمنُمبادئُالقانونُاألوروبيُإالُأنهُلمُيكنُ اإلطارُإلىُأنُاإلدارةُالجّيدةُوا 
ُ.5ُةُمستقّلةُيمكنُرفعُالدعاوىُعلىُأساسهالهاُأيُتأثيرُكأرضيُّ

ُالجيُّ ُاإلدارة ُالواضحُإذنُأنُمضمونُمبدأ ُمن ُقانونيةُبُيتعّلقدة ُعناصر مجموعة
ُلإلدارةُبأنهاُ"جّيدةُ"،ُولذلكُفإنهُالُيمكنُأنُيقومُ وغيرُقانونيةُتمتزجُكلهاُلتنتجُوصفًا
مفهومُاإلدارةُالجّيدةُبشكٍلُمستقلُدونُربطهُبمعاييرُوعناصرُأخرىُيمكنُأنُيظهرُمنُ

مرونةُفيُمضمونُمبدأُاإلدارةُ،ُلكنُهذهُالخاللهاُكالعدالة،ُالشفافية،ُعدمُالتمييزُوغيرها
ُوأنُ ُخصوصًا ُوواضح، ُمحّدد ُقانوني ُشكٍل ُفي ُصياغته ُفي ُعائقًا ُتشّكل ُقد الجّيدة

ُ.العناصرُالقانونيةُليستُلوحدهاُكافيةُلتحليلُوتحديدُمضمونُهذاُالمبدأُ
ُنظامُ ُإكراه، ُتجعلُمنُالّصعبُإدراجهُفيُنظام ُالجّيدة إنُمرونةُمضمونُاإلدارة

ُ ُشأنمعايير ُمن ُأن ُمنظمةُها ُجزاءات ُشكل ُفي ُقاهرة ُتصرفات ُبوجود ُوتسمح تصف

                                                           
(2) - Denys Simon, Le principe de " bonne administration " ou la " bonne gouvernance " 

concrète, in Le droit de l’Union européenne en principes. Liber Amicorum en l’honneur 

de Jean Raux, Rennes, Editions Apogée, 2006, pp. 155-176, p156.   

(3)-Joana Mendes, La bonne administration en Droit Communautaire et le Code Européen de 

Bonne Conduite Administrative, revue française d'administration publique, 2009/3 n° 

131, pp 555-571, p560. 

(4)- Ibid, p559. 

(5) -Tridimas Takis, The General Principles of EU law, 2 ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2006, p. 411 



ISSN: 1112-4210 
 

 مجلة الحقيقة
EISSN: 2588-2139  :(من التسلسل السابق 46العدد ) 2018سبتمبر  - 03عدد: 17مجلد 
 

170 

راُحولُماُإذاُكانُيمكنُ،ُوُلذلكُفإنُالتساؤلُيبدوُمبر6ُّبالقواعدعندُالمساسُُاجتماعياًُ
رهُتحديدُمفهومُقانونيُلإلدارةُالجّيدةُيضمنُدخولهاُكمبدأُإلىُحقلُالمعرفةُالقانونيةُباعتبا

ُإلىُُوالباحثُينتهيُو،ُأحدُالمبادئُالقانونيةُالعامة نُفيُمجالُالقانونُاألوروبيُخصوصًا
مظلة"ُيضمُتحتهُ-مبدأومةُاإلتحادُاألوروبيُباعتبارهُ"أنُمبدأُاإلدارةُالجّيدةُتبلورُفيُمنظ

ُ.7مصدراُمفتوحًاُلمجموعةُمنُالحقوقُوالواجبات
ُعنُُ ُبمعزٍل ُالقانونية ُالمعرفة ُحقل ُفي ُالمبدأ ُهذا ُفهم ُيمكن ُال ُأنه ُيعني وهذا

ُاتساعُ ُبسبب ُالحصر ُسبيل ُعلى ُتحديدها ُيمكن ُال ُأخرى ُومبادئ ُعناصر مجموعة
ولكنُذلكُالُينبغيُأنُيحجبُفكرةُأنُارتباطُمبدأُاإلدارةُُ،مضمونُصفةُ"الجّيدة"ُذاتها

تتمثلُفيُمجموعةُالمبادئُوالحقوقُاإلداريةُُالتيُالجّيدةُبمبادئُأخرىُمنُنفسُالمنظومة
اإلجرائيةُلألفرادُفيُمواجهةُاإلدارةُهوُماُيمكنُأنُيجعلُمبدأُاإلدارةُالجّيدةُيدخلُإلىُ
الحقلُالقانونيُكمبدأُعامُتضمنهُمجموعةُمنُالحقوقُوااللتزاماتُالفرعيةُالمتقابلةُبحيثُ

ُ"جّيدة".يحّققُضمانهاُوصفًاُمستحقًاُلإلدارةُبأنهاُ
وثيقُبمبدأُالّدولةُالقانونيةُومبدأُالمشروعيةُاإلدارية،ُُمبدأُاإلدارةُالجّيدةُبشكلٍُيرتبطُ

ُفيُالجوهرُأوُفيُالطبيعةُ ُاختالفًا ُوليسُاالختالفُهنا بلُإنُلهُذاتُالمضمونُتقريبًا
ُهوُاختالفٌُ ُفيُتأفيُالدُُّبقدرُما ُالتيُتمثلُالدولةُعمليًا ُذلكُأنُاإلدارة ديةُرجةُفقط،

وظائفهاُلمُتعدُم طالبًةُفقطُبأنُتعملُفيُإطارُمبدأُالمشروعيةُبلُإنهُيجبُعليهاُفضالُ
ُممكنُمنُالمعاييرُ ُاحترامُأقصىُقدٍر ُتتوخىُفيُأعمالها عنُذلكُأنُتكونُإدارةُجّيدة

ُوالقواعدُاإلجرائيةُوالموضوعيةُالمتعّلقةُبحقوقُاألفرادُاألساسية.
ُاإلطا ُالبعضُفيُهذا ُيعتقد ُوأنُلهماُوقد ُالراشد ُللحكم ُم رادفة ُالجّيدة رُأنُاإلدارة

االنتباهُإلىُالتمييزُبينُمفهومُاإلدارةُالجّيدةُوبينُالحكمُُالواجبمنُنفسُالمضمون،ُلكنُ
الراشد،ُذلكُأنُمبدأُاإلدارةُالجّيدةُالُيخصُسوىُالجهازُاإلداريُفيُالّدولةُويتجّسدُبعدٍدُ
منُالمعاييرُوالعناصرُالتيُتصبُكلهاُفيُاحترامُمبدأُالمشروعيةُوالضماناتُاإلجرائيةُ

                                                           
(6)-Rihta Bousta, Essai sur la notion de bonne administration en  droit public, l'Harmattan, 

2010, p21. 

(7)- Klara Kanska, towards administrative human rights in the EU. Impact of the Charter of 

Fundamental Rights, European Law Journal, Vol. 10, No. 3, 2004. pp. 296-326, p305.  
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هةُسلطةُاإلدارة،ُأماُالحكمُالراشدُفهوُيعّبرُعنُمنظومةُالمقّررةُلمصلحةُاألفرادُفيُمواج
ُاالجتماعيةُ ُوحتى ُواالقتصادية ُواإلدارية ُالّسياسية ُالجوانب ُمختلف ُتشمل ُوأوسع أشمل
للحكمُتهدفُكلهاُإلىُضمانُمبادئُالعدالةُوالشفافيةُوالمحاسبةُوسيادةُالقانونُوالمشاركةُ

ُالشعبيةُفيُوضعُالّسياساتُالعامة.ُ
آليةُُبوصفهمفهومُ"الحكمُالرشيد"ُأوُ"الحكمُالجيد"ُأوُ"الحكمُالسديد"ُالترويجُلُتملقدُ

ُالتيُتعد ُالمـستدامة ُاإلنـسانية ُلتحقيقُالتنمية ُالمناخُالمالئم ُبتأمين ُكفيلة معيارًاُ سياسية
ُ ُبل ُالحكمُوأساسيًا ُلنوعية ُوحيدًا ُتنامُ،ربما ُالـسنواتُُىوقد ُخالل ُالجديد ُالمفهوم هذا

علىُحتميةُالحكمُُأصبحُهناكُإجماعٌُُختلفُمؤسساتُالمجتمعُالدولي،ُِإذيُماألخيرةُف
ُ.8الرشيدُمـنُأجلُتحقيقُالتنميةُالبشريةُالشاملة

ُالمعنى ُويمكنُالقولُأنهاُُبهذا ُالّراشد، ُمؤشراتُالحكم ُهيُأحد ُالجّيدة فإنُاإلدارة
جودةُُوتكونمتكاملةُالعنصرُاإلداريُله،ُعلىُاعتبارُأنُالحكمُالّراشدُيعّبرُعنُمنظومةُ
ُاإلدارةُمؤشراُفيُهذاُالجانبُعلىُرشادةُالحكمُفيُالّدولةُبوجهُعام.ُ

اإلدارة الجّيدة كحق في الميثاق األوروبي للحقوق تبلور مفهوم المطلب الثاني: 
 األساسية:

ُفيماُ ُوبالتحديد ُاألوروبي ُاإلتحاد ُمؤسسات ُفي ُكمبدأ ُالجّيدة ُاإلدارة ُمفهوم تبلور
ُي ُلحمايةُتعّلق ُاألوروبّية ُاالتفاقّية ُنّصت ُحيث ُالعادلة، ُللمحاكمة ُاإلجرائّية بالضمانات

ُوالحّرياتُاألساسية ُاإلنسان ُيتم9ُُحقوق ُأن ُفي ُفرد ُكل ُحق ُعلى ُالّسادسة ُمادتها في
وعلنيُوفيُوقتُمعقوٍلُمنُقبلُمحكمةُمستقلةُونزيهةُمؤّسسةُُاالستماعُإليهُبشكلُعادلٍُ

ُبموجبُالقانون.
ُأُو ُفيُوتعود ُالمؤّسساتُاإلدارية ُإلىُنطاق ُالجّيدة ُاإلدارة ُمفهوم لىُمالمحُدخول

ُرقمُ ُاألوروبي ُالمجلس ُعن ُالّصادرة ُالالئحة ُعليه ُنّصت ُما ُإلى ُاألوروبي اإلتحاد
                                                           

مجلةُجامعةُدمشقُللعلومُُسامُدله،ُمنُدولةُالقانونُإلىُالحكمُالرشيدُ"تكاملُفيُاألسسُواآللياتُوالهدف"،ُ- (8)
ُ.86،ص2014،ُالعددُالثاني،30ُاالقتصاديةُوالقانونية،ُالمجلدُ

،ُودخلتُحّيز1950ُنوفمبر4ُُتمُالتوقيعُعلىُاالتفاقيةُاألوروبيةُلحمايةُحقوقُاإلنسانُوالحرياتُاألساسيةُفيُُ(9) -
ُ ُسنة ُالّرابط1953ُالنفاذ ُعلى ُلالتفاقية ُاالنجليزية ُباللغة ُنسخة ُمراجعة ُيمكن ،

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 15/07/2017،ُأطلعُعليهُيوم.ُ
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77(31ُ ُفي ُالهيئات28/09/1977ُُ( ُبأعمال ُيتعّلق ُما ُفي ُالفرد ُبحماية المتعّلقة
ُمبادئُأهمها:نتُهذهُالالئحةُعدداُمنُالاإلدارية،ُوقدُتضمُّ

ُالحقُفيُاالستماع،
ُالوصولُإلىُالمعلومة،

ُالمساعدةُوالتمثيل،
ُبيانُاألسباب،

 بيانُطرقُالشكوى.
مفهومُقانونيُللحقُفيُُتشّكلوكانتُهذهُالالئحةُأولىُالخطواتُالتيُساهمتُفيُ

ُالعنصرُ ُاليوم ُأصبحتُتشّكل ُالتي ُالمبادئ ُمن ُعدٍد ُصياغة ُخالل ُمن ُالجّيدة اإلدارة
ُالجوهُر ُمضمون ُتحديد ُفي ُي ُالحقهذا ُالتوصية ُأن ُعلى ،ُ ُالمبادئُكانت ُهذه تضمن

ُلحقٍُ ُعناصر ُباعتبارها ُال ُوالفّعالة ُالجّيدة ُاإلدارة ُمتطلبات ُأحد ُالحقوقُُباعتبارها من
ُالشخصّية.

عنُاإلتحادُاألوروبيُالتيُتتعّلقُبضمانُجودة10ُُتوالتُالتوصياتُوالّلوائحُالّصادرة
ُدونُ ُوفعاليتها ُمنُاإلدارة ُحتىُكمبدأ ُكحقُأو ُالجّيدة ُإلىُاإلدارة ُصريح ُبشكٍل اإلشارة

ُالمبادئُاألساسيةُفيُالمنظومةُاألوروبية.
تزامنتُهذهُالجهودُمعُصدورُالعديدُمنُأحكامُالمحكمةُاألوروبّيةُللعدلُالتيُكماُ

تيُتتعّلقُباإلدارةُالجّيدة،ُوقدُساهمتُهذهُالمحكمةُبذلكُفيُبلورةُالعديدُمنُالمبادئُال
أصبحتُفيماُبعدُعناصرُأساسّيةُفيُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُمثلُمبادئُالنزاهةُوالشفافيةُ

ُ.11ُفيُمعالجةُالملفاتُاإلدارية
وبدأتُمالمحُتعزيزُاإلدارةُالجّيدةُعلىُالمستوىُاألوروبيُمنُخاللُإنشاءُمنصبُ

ودخلتُحّيزُُ،7/2/1992عتُفيُالوسيطُاألوروبيُبموجبُمعاهدةُماستريختُالتيُوقُّ
                                                           

(10) -ُ(ُ ُرقم ُالتوصية ُإلى ُاإلشارة ُيمكن ُاإلطار 80ُفيُهذا ُالهيئات2ُُ( ُمن ُالتقديرية ُالّسلطة ُبممارسة ُتتعّلق التي
ُُ.المتعّلقةُبالوصولُإلىُالمعلوماتُلدىُاألجهزةُاإلدارية19ُ(81اإلدارّية،ُوكذلكُالتوصيةُرقمُ)

(11)- Jean Paul Jacqué, Le droit à une bonne administration dans la charte des droits 

fondamentaux 

de l'Union européenne, Revue Française d'Administration Publique 2011/1 (n° 137-138), p. 

79-83.p82. 
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،ُوكانُالهدفُمنُإنشاءُهذاُالمنصبُهوُضمان1993ُالنفاذُفيُاألولُمنُنوفمبرُعامُ
ُاإلتحادُ ُهيئاتُومؤسسات ُمع ُعالقاتهم ُفي ُوالتسيير ُاإلدارة ُسوء ُمن ُالمواطنين حماية

ُداخلُُواألوُر ُالقرار ُاتخاذ ُإجراءات ُفي ُالديمقراطية ُالمراقبة ُتعزيز ُثانية ُجهة ُومن بي،
ُاد.مؤسساتُاإلتح

ُبتعزيزُحقوقُالمواطنينُعلىُمستوىُعلىُذلكُكانتُمهمُّ ةُالوسيطُمرتبطةُأساسًا
اإلتحادُاألوروبيُفيُضمانُإدارةُجيدةُمنُخاللُحمايتهمُمنُسوءُاإلدارةُومنُهناُبدأتُ
فكرةُتبلورُمفهومُاإلدارةُالجّيدةُانطالقًاُمنُمحاولةُالحّدُمنُسوءُاإلدارةُفيُأجهزةُاإلتحادُ

ُاألوروبي.
ُ"Jacob Soderman"حاولُالوسيطُاألوربيُجاكوبُسوندرمان1997ُُوفيُسنةُ

ُفيُ ُورد ُوذهبُالوسيطُحسبُما ُالجّيدة، ُكمعنىُمخالفُلإلدارة ُالسيئة" تعريفُ"اإلدارة
ُالسنويُلسنةُ ُفيُالتصرف1997ُُتقريره ُالّسيئةُتعنيُفشلُالجهازُالعام إلىُأنُاإلدارة

ُ.12وفقًاُللقاعدةُأوُالمبدأُالملزمُله
وضعُمدونةُأوروبيةُللسلوكُاإلداريُالجّيدُلتطّبق1999ُُلذلكُاقترحُالوسيطُسنةُ

كانُالهدفُمنُذلكُأنُتكونُهذهُالمدونةُُو،13ُعلىُمؤسساتُوهيئاتُووكاالتُاإلتحاد
علىُحداُمنُأجلُتحسينُمقاييسُاإلدارةُُنموذجًاُلمدوناتُفرعيةُتخصُهذهُالهيئاتُكال

بيُفيُالّسادسُُوالبرلمانُاألوُرُبيةُوالجمهور،ُوقدُأقرُُّوةُاألوُرالجّيدةُوالعالقاتُبينُاإلداُر
ُبيةُللسلوكُاإلداريُالجّيد.ُوالمدونةُاألوُر2001ُمنُسبتمبرُعامُ

                                                           
)12( -European Ombudsmen, annual report for 1997, Strasbourg, 1997, p23. 

اإلتحادُاألوربيُاستجابتُفيُتلكُالفترةُالقتراحُالوسيطُاألوروبيُبوضعُي شارُإلىُأنُوكالتينُفقطُمنُوكاالتُ- (13)
ُوكالةُاإلتحادُاألوربيُلمراقبةُاألدوية،ُومركزُالترجمةُلإلتحادُاألوربي.ُمدونةُللسلوكُاإلداريُالجّيدُوهما:
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معُتكريسُاإلدارة2001ُُترافقُوضعُالمدونةُاألوروبيةُللسلوكُاإلداريُالجّيدُعامُ
ُل ُاألوروبي ُالميثاق ُفي ُتضمينه ُتم ُأساسي ُكحق ُاألسالالجّيدة ُتمُّحقوق ُالذي تُسية

ُفيُ ُعليه ُأصبح2000ُُديسمبر07ُُالمصادقة ُلكنه ُإلزامية، ُأيُقوة ُله دونُأنُتكون
ملزمًاُقانونًاُلكلُاألعضاءُفيُاإلتحادُاألوروبيُبموجبُمعاهدةُليشبونةُالتيُدخلتُحّيزُ

ُُ.200914الّنفاذُفيُاألولُمنُديسمبرُعامُ
ُُو اسيةُتحتُعنوانُ"الحقُفيُمنُالميثاقُاألوروبيُللحقوقُاألس41ُجاءتُالمادة

ُمضمونُ ُحق ُإلى ُمبدأ ُمجّرد ُمن ُالجّيدة ُاإلدارة ُارتقاء ُيعني ُما ُوهو ُالجّيدة"، اإلدارة
وأشارُالميثاقُ،ُاألوروبيُبموجبُالميثاقُالذيُيعدُأسمىُالنصوصُاألساسيةُفيُاإلتحاد

ُاُإلى ُالجّيدة ُأنلحقُفيُاإلدارة ُالتعامُهبالنصُعلى ُيتم ُالحقُفيُأن ُفرد ُلكل ُمعُ" ل
ُويتضمُّ ُاإلتحاد"، نصافُوفيُوقتُمعقولُمنُقبلُمؤسساتُوأجهزة ُوا  ُبنزاهة، نُشؤونه

ُهذاُالحقُحسبُذاتُالمادة:
هاُأنُتؤثرُشأنحقُكلُفردُفيُأنُيتمُسماعهُقبلُاتخاذُأيُتدابيرُفرديةُمنُ -

 عليهُبشكلُسلبيُعندُاتخاذها،ُ
كلُفردُفيُالوصولُإلىُملفه،ُمعُاحترامُالمصالحُالمشروعةُالتيُتتعّلقُُحق -

 ،ُلماليةبالسرّيةُوبالسريةُالمهنيةُوا
 التزامُاإلدارةُبتسبيبُقراراتها. -

ُ ُالذي ُالضرر ُالتعويضُعن ُفي ُالحق ُفرد ُلكل ُأن ُكما ُعملُقد ُبسبب يحدث
ُوف ُوذلك ُلواجباتهم، ُأدائهم ُفي ُموظفيها ُأحد ُأو ُاإلتحاد ُالعامةُمؤسسات ُالمبادئ ق

ُالجّيدةُ ُفيُاإلدارة ُبالحق ُالمتعّلق ُذاتُالّسياق ُوفي ُاألعضاء، ُالّدول ُلقوانين والمشتركة
ُالحقُفيُأنُيراسلُمؤسساتُاإلتحادُبإحدىُاللغات41ُُنّصتُالمادةُ علىُأنُلكلُفرٍد

ُالمعتمدةُفيُاالتفاقيات،ُوأنُيتلقىُإجابًةُباللغةُنفسها.

                                                           
،ُيمكن2000ُديسمبر18ُُصدرُالميثاقُاألوروبيُللحقوقُاألساسّيةُفيُالجريدةُالرسميةُللمجموعةُاألوروبيةُفيُ- (14)

ُالرُّ ُعلى ُللميثاق ُاإلنجليزية ُالنسخة ُمراجعة  ابط:

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf15/07/2017،ُأطلعُعليهُيوم.ُ

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf


ISSN: 1112-4210 
 

 مجلة الحقيقة
EISSN: 2588-2139  :(من التسلسل السابق 46العدد ) 2018سبتمبر  - 03عدد: 17مجلد 
 

175 

منُالميثاقُاألوروبيُللحقوق41ُُالجديدُفيُنصُالمادةُُمنُالباحثينُبأنُيرىُعددٌُ
ُمجموعةُمنُ ُإلىُمستوىُيمكنُأنُتستوعبُداخلها ُالجّيدة األساسيةُهوُأنهُرفعُاإلدارة
ُاإلتحادُ ُمؤسسات ُداخل ُاإلداري ُالتعّسف ُمن ُالحّد ُإلى ُتهدف ُالتي ُالّذاتية الحقوق

ُ.15األوروبي
ُفإنهُ ُحال ُأّية ُاالعترافُبأُوعلى ُالواجب ُكحقُمن ُالجّيدة ُاإلدارة ُالنصُعلى ن

ُفيُ ُبلُوثوريًا مجالُالقانونُضمنُالحقوقُاألساسيةُفيُالميثاقُاألوروبيُيعتبرُمتميزا
ُ.16اإلداريُلإلتحادُوتطوراُملحوظًاُفيُنظريةُالحقوقُاألساسية

ُمنصوصُعليهُفيُالميثاقُغيرُواضح،ُ ُكحٍق ُالجّيدة ُاإلدارة معُذلكُيظلُمفهوم
ُ ُالمادة ُأن ُوااللتزامات41ُحيث ُالحقوق ُمن ُعددا ُعام ُغطاٍء ُتحت ،ُالمختلفةُتجمع

ُوالّسببُفيُاختيارُمثلُهذهُالحقوقُدونُغيرهاُيتعّلقُبمنطٍقُبراغماتيُأكثرُمنهُمعياري
،ُويبدوُأنُروحُوذلكُلصعوبةُحصرُكلُالحقوقُأوُااللتزاماتُالمتفّرعةُعنُاإلدارةُالجّيدة

ُعلىُأنُهذهُالحقُو قُوااللتزاماتُتعودُإلىُقواعدُتكّرستُفيُاالجتهادُالميثاقُنفسهُتدلُّ
ُ.17ُالقضائيُاألوروبيُأوُنّصتُعليهاُبعضُاالتفاقيات

ولقدُتعّززُمسارُتكريسُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُضمنُالحقوقُاألساسيةُالتيُنصُُ
تُالمصادقةُعليهاُمنُالتيُتم2007ُُّ(7ُعليهاُالميثاقُاألوروبيُبصدورُالتوصيةُرقمُ)

والتيُتتعّلقُباإلدارةُالجّيدة،2007ُُجوان20ُُ نةُالوزراءُفيُاالتحادُاألوروبيُفيقبلُلج
وتضّمنتُهذهُالتوصيةُعدداُمنُالمبادئُالتيُتكّرسُمفهومُاإلدارةُالجّيدةُكمبدأُالشرعّية،ُ
ُإصدارُ ُتحكم ُالتي ُالقواعد ُمجموعة ُأيضا ُالتوصية ُتضّمنت ُكما ُوالنزاهة، والمساواة،

ُاإلدارية ُالقواعدُُالقرارات ُبهذه ُاإلخالل ُعند ُالشكوى ُطرق ُبيان ُإلى ُإضافة ونفاذها،
ُوالضمانات.

 طبيعة الحق في اإلدارة الجّيدة:المطلب الثالث: 
ُأيُتعريفُمحّددُ ُيوفر ُلم ُاألساسية ُللحقوق ُاألوروبي ُالميثاق ُأن ُمن ُالرغم على
للحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُواكتفىُبتحديدُالعناصرُالمتعلقةُبهذاُالحق،ُوالتيُتشّكلُفيُواقعُ

                                                           
(15)-Klara Kanska, op, cit, p300.  

(16)-Jill Wakefield, the right to good administration, Kluwer Law International, 2007, p5. 

(17)- Joana Mendes, op, cit, p559. 
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دارةُالجّيدةُاألمرُضماناتُعمليهُله،ُإالُأنهُليسُمنُالّصعبُاستنتاجُأنُالحقُفيُاإل
ةُالتيُالُيمكنُتعريفهاُوحصرُنطاقهاُإالُباإلحالةُإلىُحقوقُفرعيةُهوُمنُالحقوقُالعام

،ُوتشّكلُفيُذاتُالوقتُضماناتُلهُتصلحُأنُتكونُمحّلُأخرىُتوضحُمضمونهُومعناه
ُمطالبة.

ُال ُيعّبرُعنُمجموعةُمنُالحقوقُالفرعية ُالجّيدة ُايُيتمتعُبهتإنُالحقُفيُاإلدارة
صولُعلىُخدمةُجّيدةُفيُإطارُمبادئُالشفافيةُضمنُلهُالحتيُتالشخصُتجاهُاإلدارةُوال

واإلنصاف،ُوضمنُآجاٍلُمعقولة،ُويمكنُهناُاإلحالةُإلىُحقُالفردُفيُالّسماعُوحقهُفيُ
ُفيُ ُاإلدارة اإلطالعُعلىُملفه،ُإضافةُإلىُحقهُفيُمعرفةُاألسبابُالتيُاستندتُعليها

ُ ُوتؤشر ُالحق، ُهذا ُمضمون ُتحّدد ُعناصر ُباعتبارها ُقرارها نفسُالوقتُعلىُُفياتخاذ
مظّلة،ُبحيثُ-ولذلكُيمكنُالقولُأنُاإلدارةُالجّيدةُهيُعبارةُعنُحقُمدىُجودةُاإلدارة،

ُفيُأفضلُوضٍعُ ُالعامة ُاإلدارة ُإلىُوضع ُالمتطلباتُتهدفُكلها ُمن ُعدد ُتحتها تضم
ُوالنزاهة،ُ ُالشفافية ُلمبادئ ُاألفراد ُمع ُعالقتها ُفي ُتستجيب ُأن ُيمكن ُبحيث ممكن

ُلحياد،ُوالكفاءةُاإلداريةُبوجهُعام.والشرعية،ُوا
عالوًةُعلىُذلك،ُفإنُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُهوُمنُالحقوقُاإلجرائيةُالتيُتتعّلقُ
ُبينُاإلدارةُ ُالحقُيتعّلقُبتنظيمُالعالقةُما بالضماناتُاإلجرائيةُفيُالعملُاإلداري،ُفهذا

يقومُعلىُيجبُأنُالتنظيمُهذاُإنُالعامةُواألفرادُفيُجانبهاُاإلجرائيُوليسُالموضوعي،ُ
ُومحايدة ُشفافة ُمعالجة ُضمان ُشأنها ُمن ُمعّينة ُإجرائية ُقواعد ُالمواطنينُاحترام ُلشؤون

ُُُ.آجاٍلُمعقولةُضمنمنُالجودةُُوعلىُمستوىُعالٍُ
ُالمشروعية،ُ ُفيُمبدأ ُالمتمثل ُعلىُاألساسُالقانوني ُالجّيدة ُالحقُفيُاإلدارة يقوم

ُيمك ُالجّيدة ُاإلدارة ُالّدولةُبحيثُأنُصفة ُبأنها ُقانونيةُصرفة ُمنُناحيٍة ُالتعبيرُعنها ن
القانونية،ُإذُأنُالجودةُهناُستقاسُبمدىُاالستجابةُلمتطلباتُالقانونُوالقواعدُالتيُتحكمُ

ُانتظامُعملُالهيئاتُاإلدارية.
ُثانيةُفإنُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُ ُالّديمقراطيُتعبيرٌُُهوُمنُجهٍة وهناُُ،عنُالمبدأ

يمكنُالتعبيرُعنهاُبالثقةُالعامةُفيُعملُاإلدارة،ُُلجّيدةُالم فترضةُفيُاإلدارةصفةُاُفإن
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اتُلمتطلباتُالّرضاُالعامُوالثقةُالشعبيةُفيُمؤسسُهذهُاألخيرةبحيثُيجبُأنُتستجيبُ
ُهاُتعّبرُعنُاإلرادةُالعامةُمنُالناحيةُالّسياسية.الّدولةُعمومًاُالتيُيفترضُأن

 الحق في اإلدارة الجّيدة: ضمانات المبحث الثاني
ُ ُالميثاق ُتضّمن ُاألساسية ُاإلنسان ُلحقوق ُاإلداريةُاألوروبي ُالحقوق ُمن عددا

43ُو42ُو41ُونّصتُعلىُهذهُالحقوقُالموادُُ،األساسيةُالمضمونةُلكلُمواطنُأوروبي
ُ ُوتتعّلقُالمادة 41ُُمنه، ُالمادة ُأما ُومتطلباته، ُالجّيدة فتنصُعلى42ُُبالحقُفيُاإلدارة

الحقُلكلُمواطنُفيُاإلتحادُفيُالشكوى43ُُفيُالنفاذُإلىُالوثائق،ُوتمنحُالمادةُالحقُ
ُ.أمامُالوسيطُاألوروبي

ذاُكانتُاإلدارةُالجّيدةُكماُرأيناُعبارةُعنُحقُعامُأوُحقُمظلة،ُفإنُضماناتهاُُ وا 
ُالّنظريُإلىُ ُالعام ُالحقُوتنقلهُمنُإطاره ُبمجموعةُفرعيةُتعّرفُنطاقُهذا تتعّلقُأساسا
اإلطارُالعملي،ُمنُخاللُأنُهذهُالحقوقُالفرعيةُتمثلُضماناتُإجرائيةُيمكنُالتأسيسُ

ُعليهاُفيُالمطالبةُاإلداريةُأوُالقضائية.
إنُهذهُالحقوقُالفرعيةُمتعّددةُوليستُقابلةُللحصرُكونهاُتختلفُبحسبُطبيعةُُُ

تنتميُلذاتُُكّلهاُالقضيةُمحّلُالمطالبة،ُوأيضاُبحسبُطبيعةُمهامُاإلدارةُالعامة،ُلكنها
ُُوالطُّ ُاإلجرائّية، ُاإلدارية ُبالحقوق ُالمتعّلقة ُائفة ُالحقوقمن ُهذه ُفيُنجدُأهم ُالحق :

ُوالحقُفيُبيانُاألسباب ُوالحقُفيُاإلطالعُعلىُالملف، ُيقابلُالتزامُُاالستماع، أوُما
ُ.اإلدارةُبتسبيبُقراراتها

 :ماعتسالحق في االالمطلب األول: 
يعتبرُالحقُفيُاالستماعُفيُمجالُالقانونُاإلداريُاألوروبيُمنُالحقوقُاإلجرائيةُ
ُالمبادئُ ُمن ُمبدأ ُالحقُيرتقيُإلىُمرتبة ُاألوروبيُفإنُهذا ُللقضاء ُوبالنسبة األساسية،
ُالتيُتصدرهاُ ُللقراراتُاإلدارية ُاإلدارية ُأمامهُوعنصرُمنُعناصرُالمشروعية اإلجرائية

ُريةُفيُاإلتحاد.مختلفُالّسلطاتُاإلدا
ددُالُبدُمنُالتشديدُفيُهذاُالصُّللمحكمةُاألوروبيةُللعدلُبأنه"ُُوقدُجاءُفيُحكمٍُُ

ُماُفيُجميعُاإلجراءاتُالتيُتتخذُضدُشخصُيكونعلىُأنُاحترامُالحقُفيُاالستماعُ
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ُُو ُمبادئُيهعلُؤثرُسلباًُتُبتدابيرتوجُتيمكنُأن ُأساسيُمن ُمبدأ ُوهو قانونُالمجموعةُ،
ُ.18"تحكمُاإلجراءُالمعنيقانونيةُُيجبُضمانهُحتىُفيُغيابُأيُقواعدُواألوروبيةُ
ُُو منُالميثاقُاألوربيُللحقوقُاألساسيةُعلىُالحقُفيُاالستماع42ُُنّصتُالمادة

"،ُؤثرُعليهُسلباًُيقدُُُحقُكلُشخصُفيُأنُيستمعُإليه،ُقبلُأيُتدبيرُفرديباعتبارهُ"
ُاالستماعُللشخصُ ُالحقُبضرورة ُتكونُاإلدارةُبصددُإصدارُويتعّلقُهذا المعنيُعندما

ُ.قرارُمضرُبه
ُعنُ ُأوُكتابًة ُيكونُبسماعُالمعنيُشفهيًا ُفقد ُعّدة ُالحقُفيُاالستماعُصورا يتخذ

أيضًاُعنُُاالستماعُ،ُكماُقدُيكونبعدُذلكُيوقعهالمعنيُُوُتحّررُفيهُأقوالُطريقُمحضر
ُالطلبات ُاألفرادُطريق ُقبل ُمن ُالمقدمة ُأوُُالتيُوُوااللتماسات ُالّنظر ُلفت ُهدفها يكون

ُأوُتقريرُي رفعُللجهةُاإلداريةُالمعنيةُقبلُاتخاذهاُلقرارها.ُعرضُحالٍُ
منُالميثاق41ُُجديٌرُبالّذكرُهناُأنُالحقُفيُاالستماعُحسبُماُتنصُعليهُالمادةُ

ُاإلدارةُبصددُاتخاذُ األوروبيُللحقوقُاألساسّيةُيقتصرُفقطُعلىُالحالةُالتيُتكونُفيها
فيُغيرُمصلحةُالمعني،ُكاتخاذُتدابيرُضبطيةُأوُرفضُمنحُرخصةُمعّينة،ُعلىُُإجراءٍُ

الرغمُمنُأنُجانبًاُمنُالباحثينُيرىُبضرورةُتوسيعُالحقُفيُاالستماعُفيُكلُاألحوالُ
ُ.19ودونُأنُيقتصرُذلكُعلىُحالةُاتخاذُإجراءُمضر

ىُجودةُاإلدارةُوعلىُأّيةُحاٍلُفإنُتكريسُالحقُفيُاالستماعُيشكلُمؤشراُأوليًاُعل
ُثانية،ُوهوُيدلُعلىُأنُاإلدارةُالُ تتسّرعُمنُجهة،ُوعلىُاحترامُحقوقُاألفرادُمنُجهٍة

فيُاتخاذُقراراتها،ُوأنهاُالُتتعّسفُفيُسلطتهاُطالماُأنهاُمنحتُالفرصةُلنفسهاُفيُسماعُ
ةُوجهةُنظرُأخرىُيمكنُأنُتوفرُمعلوماتُأوُمعطياتُأوُتلفتُنظرهاُإلىُاعتباراتُمعّين

ُ.قدُالُتكونُمتوفرةُلإلدارةُأوُلمُتكنُمحّلُاعتبارُلديها
نُتفعيلُحقُالّسماعُيدّلُعلىُموقفُاإلدارةُفيُاحترامُحقُالفردُإمنُجهٍةُأخرىُف

إبداءُوجهةُنظرهُوالّدفاعُعنُموقفهُبُوتوخيُالشفافيةُمنُخاللُالّسماحُلهُصاحبُالعالقة
 قبلُاتخاذُأيُإجراءُبحقه.

                                                           
(18) - cite par: Joana Mendes, op, cit, p565. 

(19) - Jean Paul Jacqué, op, cit, p82. 
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بلُإنُالحقُفيُالّسماعُُ،الّسماعُبحقُآخرُوهوُالحقُفيُالدفاعيرتبطُالحقُفيُ
ُالّصُو ُاإلدارّيةيعد ُللدفاعُعنُُرة ُالفرصة للحقُفيُالدفاعُالذيُيفترضُأنُتعطىُللفرد

نهُمنُحقُفإُوفيُالجانبُاإلداريُ،وجهةُنظرهُوعرضُطلباتهُقبلُإصدارُأيُحكٍمُبحقه
ُ.يوّكلُمنُيقومُبذلكُنيابًةُعنهأوُأنُُأمامُاإلدارةُكلُشخصُأنُيدافعُعنُنفسه

ذاُكانُحقُ أساسًاُبالضماناتُاإلجرائيةُفيُالقانونُالجزائي،ُإالُأنُُمرتبطٌُُالّدفاعُوا 
طالماُأنُلإلدارةُالّسلطةُفيُُلهُذاتُالمعنىُوالقيمةُفيُمجالُالضماناتُاإلجرائيةُاإلدارية

لفردُأنُيخاطبُاإلدارةُويبديُ،ُفإنهُمنُحقُاتتخذُشكالُعقابيًاُأوُردعياًُاتخاذُتدابيرُقدُ
ُوجهةُنظرهُويدافعُعنهاُإماُبنفسهُأوُعنُطريقُاالستعانةُبشخصُآخر.

 اإلطالع على الملفالحق في  المطلب الثاني:
يعتبرُالحقُفيُاإلطالعُعلىُالملفُباألصلُمنُالضماناتُالتأديبيةُللموظفُوالتيُ

ُالحقُفيُمنحُ ُويظهرُهذا ُالقانونُالتأديبي، الموظفُالفرصةُفيُاإلطالعُينصُعليها
علىُكاملُالوثائقُوالتقاريرُوالمحاضرُالتيُتشّكلُفيُمجموعهاُملفهُالتأديبيُالذيُأعدتهُ

ُ ُالتأديبيةُاإلدارة ُالمسؤولية ُفيُتحميله ُالحقُفيُالقانونُمعاقبتهُوُواستندتُعليه ُوهذا ،
ُيهدفُإلىُمنحُالفرصةُللموظفُ ُتىإليهُحُالمنسوبةالتهمةُ للتعرفُعلىُالتأديبيُإنما

ُ.20يتمكنُمنُإعدادُدفاعهُعلىُأكملُوجه
ُاإلدارةُ ُفي ُالحق ُضمن ُالملفُكعنصر ُعلى ُاإلطالع ُفي ُالحق ُمفهوم ُيبتعد وال
الجّيدةُعنُمفهومهُفيُالّنظامُالتأديبي،ُإذُأنهُيحقُلكلُشخصُاإلطالعُعلىُملفهُفيُ

ُاإلدارة ُومدىُمواجهة ُالملف ُفي ُالموجودة ُالوثائق ُمن ُالتأّكد ُللشخص ُيمكن ُبحيث ،
ُيتعّلقُبالوثائقُ ُإلىُاإلطالعُعلىُالمحاضرُوكلُما ُباإلضافة ذاتُالّصلةُصالحيتها،

ُ.بقضيته

                                                           
،2007ُ(،ُدارُالثقافةُللنشرُوالتوزيع،1ُالعجارمة،ُسلطةُتأديبُالموظفُالعام،ُدراسةُمقارنة،ُط)ُنوفانُالعفيل -( 20)

ُ.283ص
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ُيتعّلقُبحقُكلُمواطنُباإلطالعُ ويمكنُأنُيكونُللحقُفيُاإلطالعُمحتوىُعام
التُالّرسمية،ُأوُبالشؤونُالبلدّية،ُوالتيُعلىُأيُمعلوماتُلهاُعالقةُبالمعامالتُوالّسج

ُ.21ترتبطُمباشرًةُبمصالحهُولهُالحقُفيُاإلطالعُعليها
ُإلىُأنُالحقُفيُاإلطالعُعلىُالملفُضمنُمفهومُ غيرُأنهُمنُالواجبُاإلشارة
اإلدارةُالجّيدةُيختلفُعنُالحقُفيُالنفاذُإلىُالمعلوماتُباعتبارهُحقاُللعامة،ُذلكُأنهُفيُ

رةُالجّيدةُفإنُالحقُفيُاإلطالعُعلىُالملفُيشّكلُقاعدةُإجرائيةُتضمنُمبدأُمجالُاإلدا
،ُوبذلكُفإنُالمواجهةُالمتساويةُبينُالفردُواإلدارةُعندُاتخاذهاُلتدابيرُخاصةُفيُمواجهته

حقُاإلطالعُهوُحقُخاصُيقتصرُنطاقهُعلىُالمعنيُباألمرُالذيُلهُمنُحيثُاألصلُ
ُ.محتوياتهُدونُغيرهُالوصولُإلىُملفهُواإلطالعُعلى

جمهورُفيُاإلعالمُتطبيقًاُللُعامُعنُحقٍُفهوُيعّبرُحقُالوصولُإلىُالمعلومةُأماُُ
لمبادئُالشفافية،ُولذلكُيرىُالبعضُأنُالقيودُالتيُتردُعلىُالحقُالفردُفيُاإلطالعُعلىُ
ُإلىُ ُعام ُبشكل ُالنفاذ ُفي ُالحق ُتفرضُعلى ُالتي ُتلك ُمن ُأقل ُتكون ُأن ُيجب ملفه

ُ.22تُوالوثائقُالمقّررُلمصلحةُالجمهورالمعلوما
ُفيُالحصولُعلىُالمعلومةُينصرفُإلىُحقهُفيُالّسؤالُ إنُحقُالمواطنُعمومًا
عنُأيُمعلومة،ُوتلقيُاإلجابةُعنهاُبصورةُأوُبأخرى،ُسواءُبشكٍلُمكتوب،ُأوُمطبوعُأوُ
ُحدُو ُالتزام ُشريطة ُالقضاء، ُأو ُالبرلمان ُأو ُالحكومة ُمن ُوسواء ُآخر، ُقالب ُأي دُفي

ُ.23القانون
الفقرةُالثانيةُمنهُعلىُحق41ُُنصُالميثاقُاألوروبيُللحقوقُاألساسيةُفيُالمادةُ

كلُشخصُفيُالنفاذُإلىُملفهُواإلطالعُعليهُمعُضرورةُاحترامُالمصالحُالمشروعةُالتيُ
ُتتعلقُبالسرّيةُالمهنيةُأوُالمالية.ُ

ُ ُلهُيشّكل ُالسماح ُشأنها ُمن ُأساسية ُضمانة ُملفه ُعلى ُاالطالع ُفي ُالفرد حق
بممارسةُحقهُفيُالدفاعُوالشكوىُبحيثُيمكنُلهُمعرفةُكلُاالعتباراتُوالمعطياتُالتيُ

                                                           
ُ.151،ُص2016فوزُعبدُاهلل،ُالوصولُالحرُإلىُالمعلومات،ُدارُالنهضةُالعربية،ُبيروت،ُلبنان،ُ-( 21)

(22) - Jean Paul Jacqué, op, cit,  p82. 

،2010ُ(،ُدارُالثقافةُللطباعةُوالنشر،ُعمان،ُاألردن،1ُصولُعلىُالمعلومات،ُط)أشرفُفتحيُالراعي،ُحقُالح-( 23)
ُ.36ص
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ُاتخاذهاُ ُفي ُاإلدارة ُقناعة ُتكوين ُشأنها ُمن ُالملفُوالتي ُداخل ُالوثائق ُمختلف تتيحها
المعنيُمنُشأنهُتعزيزُالشفافيةُوالثقةُلدىُُلقرارهاُتجاهه،ُكماُأنُوضعُالملفُبينُيدي

ُاألفرادُفيُاإلدارة.
ُأثُر ُاإلطالع ُفي ُللحق ُُوُاإن ُفحسب، ُالمعني ُالفرد ُليسُعلىُمستوى ُلكنهإيجابيا

ُ ُحيثُأن ُعام ُنطاق ُكذلكُعلى ُالشفافية ُمبدأ ُتعزيز ُإلى ممارسةُُهيُالشفافيةسيؤدي
ُ)مك ُعلنية ُبطريقة ُوالتصرف ُالمعلومات ُتقاسم ُإلى ُلهمُُ،شوفة(تشير ُلمن ُتتيح فهي

مصلحةُفيُشأنُماُأنُيجمعواُمعلوماتُعنه،ُقدُيكونُلهاُدورُحاسمُفيُالكشفُعنُ
ُلكيفيةُ ُإجراءاتُواضحة ُذاتُالشفافية ُوتمتلكُاألنظمة ُمصالحهم. المساوئُوفيُحماية
صنعُالقرارُعلىُالصعيدُالعام،ُكماُتمتلكُقنواتُاتصالُمفتوحةُبينُأصحابُالمصلحةُ

ُ.24ين،ُوتضعُسلسلةُواسعةُمنُالمعلوماتُفيُمتناولُالجمهوروالمسؤول
 المطلب الثالث: الحق في بيان األسباب

لكلُشخصُالحقُفيُمعرفةُاألسبابُالتيُاستندتُعليهاُاإلدارةُفيُاتخاذهاُلتدبيرُ
معينُفيُمواجهته،ُولذلكُفإنُالحقُفيُبيانُاألسبابُهوُمنُجهةُمقابلةُيشّكلُالتزامًاُ

ُدارةُالتيُعليهاُأنُتفصحُعنُاألسبابُالتيُاستندتُعليهاُفيُقراراتها.ُعلىُعاتقُاإل
يعدُالتسبيبُأحدُالعناصرُاإلجرائيةُفيُالقرارُاإلداريُعمومًا،ُواإلدارةُليستُملزمًةُ

أنُعملُبمنُحيثُالمبدأُبتسبيبُقراراتها،ُوذلكُاستناداُإلىُقرينةُالمشروعيةُالتيُتعنيُ
أنهُبمجّردُصدورهُتقومُقرينةُعلىُأنُسببهُمشروع،ُوعلىُاإلدارةُهوُباألصلُمشروع،ُُو

ُمنُيدعيُعدمُمشروعيةُسببُالقرارُاإلداريُإثباتُذلك.
ذاُكانُاألصلُأنُاإلدارة فيُيلزمُاإلدارةُالقانونُُغيرُملزمةُبتسبيبُقراراتها،ُفإنُوا 

منُالحاالتُباإلفصاحُعنُأسبابها،ُففيُالمجالُالتأديبيُومجالُالعقوباتُاإلداريةُُكثيرٍُ
ُُيقعُعموماًُ ُبعلىُاإلدارة ُإلىُالتزاٌم ُمنُخاللُعرضُاألسبابُالتيُدعتها ُقرارها تبرير

ُُ.معاقبةُالموظف
ُلكنُ ُللقراراتُاإلدارية، ُالخارجية ُللمشروعية يشّكلُتسبيبُالقراراتُاإلداريةُضمانة

ُففيُفرنساُاألنظ ُبتسبيبُقراراتها، ُاإلدارة ُللدولُتختلفُمنُحيثُمدىُإلزام ُالقانونية مة
                                                           

ُ.90سامُدله،ُمرجعُسابق،ُص-( 24)
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المتعّلقُبتسبيبُالقراراتُاإلداريةُإالُأن1979ُُجويلية11ُُوعلىُالرغمُمنُصدورُقانونُ
ُدونُ ُفقط ُالمضرة ُتلك ُعلى ُالفردية ُالقرارات ُبتسبيب ُاإلدارة ُالتزام ُقصر ُالقانون هذا

نياُفإنُالقانونُالعامُلمُيشترطُأبداُعلىُاإلدارةُتسبيبُقراراتهاُحتىُ،ُأماُفيُبريطا25غيرها
ُ.26ُفيُالحالةُالتيُيكونُفيهاُالحقُفيُاالستماعُمقررا

إلىُأنهُلتسبيب1964ُُوذهبتُمحكمةُالعدلُللمجموعةُاألوروبيةُفيُقرارُلهاُسنةُ
ُالنُتصرفٍُ ُحول ُموجز ُبشكل ُولو ُصلة ُوذو ُواضح ُشرح ُتقديم ُيتم ُأن ُيكفي قاطُما

ُ.27الرئيسيةُالمتعّلقةُبالقانونُوبالواقعُالتيُتجعلُتقديرُاللجنةُفيُاتخاذهاُإلجرائهاُمفهوماًُ
ُمبدأُُإن ُمن ُيعّزز ُأساسها ُعلى ُقرارها ُاتخذت ُالتي ُاألسباب ُببيان ُاإلدارة التزام

بحيثُيجبُعليهاُأنُتعّللُقراراتهاُتعليالُُ،الشفافيةُويقطعُالطريقُأمامُأيُتعّسفُم حتملٍُ
ُللفردُسل ُاإلداريُيعطي ُتسبيبُالقرار ُأن ُكما ُيراقبها، ُالذي ُوللقضاء ُلألفراد ُومقنعًا يمًا

المعنيُبالقرارُالفرصةُفيُمعرفةُدواعيُإصدارُاإلدارةُلقرارهاُبحقهُبماُيسمحُلهُبممارسهُ
عنُومراجعتهاُوحتىُاللجوءُإلىُالقضاءُإذاُماُتبّينُلهُعدمُسالمةُاألسبابُحقهُفيُالطُّ

ُدتُعليهاُاإلدارة.التيُاستن
منُجهةُأخرىُفإنُالتزامُاإلدارةُببيانُاألسبابُيّسهلُدورُالقضاءُفيُمراقبةُمدىُُ

تمتعُفيهاُاإلدارةُبسلطةُتقديرية،ُمشروعيةُاألعمالُاإلداريةُخصوصًاُفيُالحاالتُالتيُت
ُلسلطتهاُفيُهذهُالحالة ُ،بحيثُيضمنُالتسبيبُمراقبةُعدمُتعّسفُاإلدارةُفيُاستعمالها

كماُيشّكلُمبدأُالتزامُاإلدارةُبتسبيبُقراراتهاُأيضًاُضمانةُفيُحّدُذاتهُلمبادئُأخرىُتحكمُ
ُالتعّرفُعلىُ ُبحيثُيمكن ُومحّله ُأسبابُالقرار ُالتناسبُبين ُمبدأ ُاإلداريُأهمها القرار
ُمدىُشّدةُالتدابيرُاإلداريةُأوُقسوتهاُبالنظرُإلىُأسبابهاُالتيُدفعتُاإلدارةُإلىُاتخاذها.

ُبحّدُُفإنُتسبيبُالقرارُاإلداريُعلىُذلك ُليسُهدفًا ُالجّيدة كأحدُضماناتُاإلدارة
ُقراراتُاإلدارةذاته،ُبلُإنهُفيُالواقعُضمانةُتتيحُالمجالُلتفعيلُآلياتُأخرىُفيُرقابةُ

يعّززُمنُمبدأُُ،ُكماُأنهُعالوًةُعلىُذلكامنُخاللُفحصُمدىُمشروعيةُومالئمةُأسبابه

                                                           
(25) -Jean Waline, Droit administratif, 25é éd, Dalloz, 2014, p435. 

(26) - Jean-Louis Autin, La motivation des actes administratifs unilatéraux, entre tradition 

nationale et évolution des droits européens, Revue Française d'Administration Publique 

2011/1 (n° 137-138). pp. 85-99, P90 

(27)ُ- Ibid, p82. 
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ُبالجمهورُويضمنُالحقُفيُإدارةُالشفافيةُفيُالعملُا إلداريُويحّسنُمنُعالقةُاإلدارة
ُجّيدةُوشفافةُومقنعةُفيُأعمالهاُتجاهُاألفراد.

ُ ُإلىُضماناتلكن ُيحتاج ُفيُُالتسبيبُنفسه ُاألفراد ُحق ُفاعالُفيُضمان ليكون
ُالقراراتُاإلدارية ُالضماناتُنجدُ،مواجهة ُهذه ُُ:وأهم ُالتسبيب، ُُووجوبُكفاية يكونُأن

عنُالغموضُبماُيسمحُبمعرفةُمعانيُالعباراتُوالمبرراتُالتيُقامُعليهاُُوبعيداُواضحاًُ
ُيتوجبُأنُيتضمنُالتسبيبُاألسبابُالقانونيةُ ُكما ُللتفسيرُأوُالتوقع، القرارُدونُحاجة
ُالمنطقيةُالقائلةُبأنُاألسبابُ ُيعكسُالقاعدة ُالقرارُبما والواقعيةُالكافيةُوالتيُبنيُعليها

ُ.28جتدلُعلىُالنتائ
 خاتمة:

ُمفهومُ ُأن ُالجّيدة، ُالحقُفيُاإلدارة ُحول ُسبقُعرضه ُما ُالواضحُمنُخالل من
ُفيُمضمونهُونطاقه،ُبحيثُأصبحُاليومُالحديثُ الحقوقُاألساسيةُيشهدُتحوالُملحوظًا

أنُُلذلكُنتيجةًُُوتستحقطابعُأساسي،ُُعنُجيٍلُجديدُمنُالحقوقُاإلدارّيةُالتيُلهاُأيضاًُ
ُ.الدستوريةُالالزمةُلتعزيزُحمايتهات ضفىُعليهاُالقيمةُ

الحقوقُاألساسّيةُفيُفإنُأولُوأهمُماُيمكنُاستنتاجهُمنُهذاُالبحثُأنُُعلىُذلكُ
مواجهةُاإلدارةُالعامةُالُيجبُأنُت ختزلُفقطُفيُمبدأُالمشروعيةُكضمانةُلعدمُالتعديُ
عليها،ُبلُإنهُيجبُتجاوزُهذهُالحمايةُالّسلبيةُفيُمنعُالتعديُمنُقبلُاإلدارةُإلىُإلزامُ

هاُوتكريسُرفعُجودةُأعمالبالتدخلُبشكلُإيجابيُتجاهُالمواطنينُمنُخاللُاإلدارةُالعامةُ
حقوقُوحرياتُاألفرادُفيُعالقتهاُمعهمُمنُخاللُاحترامُمعاييرُالجودةُوالنزاهةُوالشفافيةُ

ُوالحيادُباعتبارهاُكلهاُمؤشراتُعلىُاإلدارةُالجّيدة.
بصعوبةُتعريفهاُبسببُاتساعُُوالُشكُأنُتكريسُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُقدُيصطدم

ُوأنُمضمونها ارةُالجّيدة"ُيعّبرُعنُقيمةُوليسُعلىُمعنىُهذاُالمصطلحُ"اإلدُخصوصًا
ُمحّدد ،ُ ُالجّيدة ُلمضمونُالحقُفيُاإلدارة ُتحليلنا أنُهذاُلكنُمنُالواجبُاالستنتاجُبعد

ُمثلهُُالُيمنعُمنُتكريسهُحقالُلهذاالّطابعُالمرنُوالمتغيرُ ُأساسيًا ُباعتبارهُحقًا دستوريًا
                                                           

،1995ُاإللغاء،ُالمركزُالعربيُللخدماتُالطالبية،ُعمان،ُاألردن،ُعليُخطار،ُالقضاءُاإلداريُاألردني،ُقضاءُُ-( 28)
ُ.276ص
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علىُأنهُ،ُضمونهاُقيمًاُومبادئُعامةمثلُتلكُالحقوقُذاتُالّطابعُالعامُالتيُتحملُفيُم
نهاُتفعيلهُعمليًا،ُوقدُسلكُالميثاقُالحقُبواسطةُالضماناتُالتيُمنُشأُتحديدُهذاُيمكن

منُُاألوروبيُللحقوقُاألساسيةُهذاُاالتجاهُعندماُنصُعلىُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُكحقٍُ
ُ.الحقوقُاألساسيةُفيُاالتحادُاألوروبي

ُاإلداُر ُفي ُالحق ُقيمة ُالّنظري،إن ُمضمونه ُوليسُمن ُمنُضماناته ُتنبع ُالجّيدة ُة
ُالجّيدةفُوعلىُأساسُذلك ُالحقُفيُاإلدارة فيُالدساتيرُالوطنيةُضمنُجملةُُإنُدسترة

ُالُتلزمُالمؤسسُالدستوريُبتوفيرُتعريٍفُُالحقوقُوالحرياتُاألساسية لحقُبقدرُماُلهذا
ُمنُالضماناتُالمجتمعةُتحتُهذا ُبالنصُعلىُعدٍد ُأنُُتلزمه العنوانُوالتيُمنُشأنها

ُ.هذاُالحقلُتكونُأساسًاُللمطالبةُبالحماية
ُالجّيدةُ ُاإلدارة ُفي ُالحق ُيتضمنها ُالتي ُالضمانات ُبأن ُالتحليل ُهذا ُعلى ُي رد وقد

فيُالقوانينُذاتُالعالقةُبنشاطُاإلدارة،ُكالقانونُالتأديبيُمثال،ُلكنُكلهاُعليهاُُمنصوٌصُ
ُيجبُ ُهنا ُالقانونية ُوأنُتكّرسُالمعالجة ُالدستوري، ُالتشريعيُإلىُالبعد أنُتتجاوزُالبعد

ُمنُ ُمستقال ُجيال ُباعتبارها ُالجّيدة ُاإلدارة ُفي ُالحق ُعنها ُيعّبر ُالتي ُاإلدارية الحقوق
ُعمليًاُ ُوالمتمددة ُالمتزايدة ُالّسلطة ُصاحبة ُاإلدارة ُفيُمواجهة ُللمواطن ُاألساسية الحقوق

ُهاُالقانونُالعام.بسببُامتيازاتهاُالواسعةُالتيُيوفرهاُل
عالوًةُعلىُذلك،ُفإنُتكريسُالحقُفيُاإلدارةُالجّيدةُيربطُبينُمفهوميُدولةُالقانونُ
ُأخرىُحديثة ُوبينُمفاهيم ُالمشروعية، ُالتقليديُالمتمثلُفيُمبدأ ُالمبدأ ُالتيُيعّبرُعنها

ُالّراشد ُسيؤديُإلىُتكوينُمنظومةُمنُالقيمُالمكمفهومُالحكم تكاملةُ،ُوالّديمقراطية،ُوهذا
ُ.التيُتخدمُبناءُدولةُالقانونُوتعّززُمنُالثقةُالعامةُفيُالّدولةُومؤسساتها

منُالواضحُلديناُأنُالنتيجةُاألساسيةُالتيُيمكنُأنُنلخصُإليهاُمنُخاللُماُسبقُ
مرونةُمضمونُاإلدارةُالجّيدةُباعتبارهاُمفهومًاُعابراُلعّدةُمجاالتُقدُتكونُميزةُُكّلهُأن

ُالتقليديُالّدولةُالحديثةُمنُمجّردمفهومُسمحُبنقلُفيُواقعُاألمرُت المتمثلُفيُُالمفهوم
والكفاءةُاإلدارةُالجّيدةُُفيُالجانبُاإلداريُعلىُاعتبارُأندولةُالقانونُإلىُدولةُالرفاهيةُ

ُفيُمختلفُ ُلمواطنيها ُالّدولة ُالتيُتوفرها ُالّرفاهية ُعلىُدرجة ُمؤشرا ُتعد اإلداريةُعمومًا
ُ.مجاالتُالحياة
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 لمراجعا
 باللغة العربيةأوال: 

 المؤلفات: -1
(،ُدارُالثقافةُللطباعةُوالنشر،1ُأشرفُفتحيُالراعي،ُحقُالحصولُعلىُالمعلومات،ُط) -

 .2010عمان،ُاألردن،ُ
ُالعربيُللخدماتُالطالبية،ُ - ُالمركز ُاإللغاء، ُقضاء ُاإلداريُاألردني، ُالقضاء عليُخطار،

 .1995عمان،ُاألردن،ُ
 .2016عبدُاهلل،ُالوصولُالحرُإلىُالمعلومات،ُدارُالنهضةُالعربية،ُبيروت،ُلبنان،ُُفوز -

 المقاالت: -2
سامُدله،ُمنُدولةُالقانونُإلىُالحكمُالرشيدُ"تكاملُفيُاألسسُواآللياتُوالهدف"،ُمجلةُجامعةُُ-

 .102-67،ُصُص2014ُ،ُالعددُالثاني،30ُدمشقُللعلومُاالقتصاديةُوالقانونية،ُالمجلدُ
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2006, pp. 155-176 

- Jean Waline, Droit administratif, 25é éd, Dalloz, 2014. 
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2- Articles : 
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- Jean-Louis Autin, La motivation des actes administratifs unilatéraux, 

entre tradition nationale et évolution des droits européens, revue 

française d'administration publique 2011/1. pp. 85-99. 
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le Code Européen de Bonne Conduite Administrative, Revue 

Française d'Administration Publique, 2009/3 n° 131, pp 555-571. 
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University Press, Oxford, 2006. 
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 : مواقع االنترنترابعاً 
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http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf أطلع عليه يوم ،
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ُاألساسّية - ُللحقوق ُاألوروبي ُُ،الميثاق ُفي ُاألوروبية ُللمجموعة ُالرسمية ُالجريدة ُفي 18ُمنشور

ُ ُ:2000ديسمبر ُالّرابط ُعلى ُللميثاق ُاإلنجليزية ُالنسخة ،ُ
http:/www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf اطلع عليه يوم ،

15/07/2017.ُ
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